Philips NULL
Auriculares sem fios

Diafragmas de 6 mm/posterior
fechada
Bluetooth®
Preto

TAUT102BK

Criados para si
Desfrute das suas músicas com conforto. Estes auriculares oferecem uma verdadeira liberdade sem fios
e um design de auricular pequeno que encaixa de forma segura. Obtém até 12 horas de tempo de
reprodução com o estojo de carregamento pequeno que cabe perfeitamente nos bolsos e nos sacos.
Prontos a utilizar. Até 12 horas de reprodução.
• Diafragmas acústicos em neodímio de 6 mm. Ótimo som, graves potentes
• Pequeno estojo de carregamento. Vários carregamentos no seu bolso.
• Obtenha até 12 horas de reprodução com o estojo de carregamento
• Modo mono para quando pretender deixar um ouvido livre
Pequenos. Confortáveis. Coloridos.
• Design de auricular pequeno.
• Adaptação confortável e segura. Não necessita de wingtips.
• Tubo acústico oval. Conforto e isolamento de ruído passivo
• Três tamanhos de almofadas, para uma adaptação perfeitamente correta.
• Cinco cores mate.
Emparelhamento fácil. Controlo de voz.
• Microfone incorporado com cancelamento de eco para áudio nítido
• Emparelhamento inteligente. Encontre automaticamente o seu dispositivo Bluetooth
• Botão multifunções. Controle facilmente música e chamadas

TAUT102BK/00

Auriculares sem fios

Diafragmas de 6 mm/posterior fechada Bluetooth®, Preto

Especificações
Conetividade

• Microfone: Microfone incorporado
• Perfis Bluetooth: A2DP, Mãos livres, HFP, HSP,
AVRCP
• Versão Bluetooth: 5,0
• Alcance máximo: Até 10 m

Design

Destaques
Embalagem interior
•
•
•
•
•
•

Número de embalagens para o consumidor: 3
Embalagem interior (C x L x A): 19 x 11 x 11,5 cm
Peso bruto: 0,32 kg
Tara: 0,161 kg
GTIN: 2 48 95229 10046 0
Peso líquido: 0,159 kg

Acessórios

• Cor: Preto

Dimensões do produto

• Dimensões do produto (L x A x P):
5,3 x 2,7 x 3,57 cm
• Peso: 0,0296 kg

Dimensões da embalagem

• Tipo de embalagem: Caixa
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos
• Dimensões da embalagem (L x A x P):
9,5 x 17 x 3 cm
• Peso bruto: 0,085 kg
• Peso líquido: 0,053 kg
• Tara: 0,032 kg
• EAN: 48 95229 10046 6

Embalagem exterior

• Número de embalagens para o consumidor: 24
• Embalagem exterior (C x L x A):
40 x 24 x 24,5 cm
• Peso bruto: 2,95 kg
• Tara: 1,678 kg
• GTIN: 1 48 95229 10046 3
• Peso líquido: 1,272 kg

• Manual de início rápido
• Cabo USB
• Capas: 3 tamanhos

Funcionalidades

• Gestão de chamadas: Atender/Terminar Chamada,
Chamada em Retenção, Rejeitar Chamada,
Alternar entre 2 chamadas

Potência
•
•
•
•
•

Tipo de pilha: Iões de lítio
Tempo de reprodução de música: 3+9 hr
Tempo em espera: 50 h
Tempo conv.: 2.5hr
Recarregável

Som
•
•
•
•
•
•

Sistema acústico: Fechado
Diafragma: PET
Frequência de resposta: 20 - 20 000 Hz
Tipo de magneto: NdFeB
Impedância: 16 Ohm
Diâmetro da coluna: 6 mm

•

Até 12 horas de reprodução.

Pode obter até 3 horas de reprodução com um
único carregamento. Se sair com o estojo
totalmente carregado, usufrui de 9 horas adicionais
ao longo de vários carregamentos. Basta introduzir
os auriculares no estojo sempre que necessitem de
ser carregados. Um carregamento completo demora
2 horas.

Design de auricular pequeno.

Pode desfrutar das suas músicas favoritas com um
conforto autêntico graças ao design leve e
confortável.

Som sempre ótimo

Os diafragmas acústicos em neodímio de 6 mm
proporcionam-lhe um ótimo som e graves potentes.
O tubo acústico oval maximiza o isolamento de
ruído passivo. O modo mono permite-lhe deixar um
ouvido livre quando pretender manter-se atento ao
mundo à sua volta.

Botão multifunções.

Pode controlar facilmente música e chamadas
através do botão multifunções. Não gosta da faixa
atual? Avance para a seguinte premindo durante uns
segundos. Pretende rejeitar uma chamada e
continuar a ouvir música? Toque num botão e já está.
O microfone incorporado com cancelamento de eco
mantém o som nítido quando atende uma chamada.

Olá, Google!

Ative o assistente de voz do seu telemóvel premindo
duas vezes o botão. Peça à Siri ou ao Assistente
Google para criar a lista de música seguinte,
telefonar ou enviar mensagens a amigos, consultar a
meteorologia, e muito mais.

Emparelhamento de Bluetooth
inteligente.

Estes auriculares estão prontos para emparelhar
assim que os retira do respetivo estojo de
carregamento. Após o emparelhamento, os
auriculares memorizam o último dispositivo com o
qual foram emparelhados.
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